Internet szolgáltatásra vonatkozó
árajánlatunk
Cégünkről
A WLA Interservice Kft. egy teljes mértékben magyar tulajdonban álló cég, mely
1997 óta van jelen az informatika és informatikai távközlés piacán. Cégünk teljes
IT szolgáltatásokat kínál ügyfeleinek, többek között a bérelt vonali, WDSL
Internet hozzáféréseket kiegészítő szolgáltatásaikkal.
Cégünk vállalja a különböző helyeken lévő telephelyek összeköttetését, kamera
és wifi hot spot rendszerek kiépítését, üzemeltetését.
Célunk az igényeknek megfelelő árakon a lehető legmagasabb
színvonalon biztosított Internet/IT megoldásaival növelje a magyarországi kisés középvállalatok versenyképességét. Szolgáltatásainkat minden esetben
ügyfeleink igényeire szabjuk.

A technológiáról
Távoli pontok, telephelyek összekapcsolására a legideálisabb a vezeték nélküli
számítógépes adathálózat, mely gyorsan kiépíthető, nem igényel bontást,
kábelezést, bármikor könnyen és azonnal áttelepíthető, nincsenek szerelvények,
elosztók, csatlakozó szekrények stb., a kiépítés idején sem zavar senkit.
További lehetőség nagyméretű telephely távolabbi pontjainak (hálózatainak)
vezeték nélküli összekötése a meglévő hálózattal. A meglévő hagyományos
hálózatot sem kell eldobni, ahhoz a rádiós hálózat hozzákapcsolható illetve rádiós
állomásokkal bővíthető.
Az összeköttetés nagy biztonságú, olyan helyen is alkalmazható, ahol a
zavarhatatlanság és a lehallgathatatlanság is fontos szempont. Az átviteli sebesség
az ügyfél igényétől függően akár több 100 Mbit/s.
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Az internet szolgáltatásra vonatkozó műszaki tudnivalók
A hozzáférés kiépíthetőségét a megrendelés szerint előzetes helyszíni felmérés
alapján határozzuk meg.
Az Internet szolgáltatást az épület tetején kiépített hozzáférési ponton keresztül
lehet igénybe venni, melyet az Előfizetők által megadott felhasználói végponthoz
a Szolgáltató épít ki. Az szolgáltatás átadása UTP/FTP Ethernet hálózaton
történik. A csatlakozót közvetlenül a számítógép/router/server Ethernet portjához
kell csatlakoztatni.

Szolgáltatásunk előnyei














mobilitás, függetlenség más szolgáltatóktól és kábelhálózatoktól
gyors kiépítés, ingyenes költöztetés 1 alkalommal
nagy sávszélesség, alacsony csomagkésleltetés
a sebesség, szimmetrikus csomag választása esetén, minden irányban azonos így pl. a
nagyobb levelek küldése is rendkívül gyorsan lehetséges
sávszélesség bővítés vagy csökkentés esetén nem merülnek, fel újabb egyszeri
költségek csak a csomag árak változnak
nem feltétlenül szükséges egyéb speciális hardver eszközök beszerzése vagy bérlete,
mert a hálózathoz való csatlakozást megrendelőink kulcsrakészen kivitelezve kapják
a
teljes
hálózat
menedzselt,
24
órás
hibabejelentés
feldolgozás
hiba esetén az elhárítás megkezdése 12 munkaórán belül
VOIP vezetékes telefon lehetőség
készenlét jobb, mint 99% éves szinten
garantált sebesség (belföld) a vásárolt sávszélesség legalább 80%-a
átlagos késleltetés (BIX) < 10 ms
végpontról való szerver üzemeltetés
1 db publikus fix IP cím
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Áraink
Szolgáltatásunk az igényeknek megfelelően, többféle csomagban rendelhető
meg. Tekintse meg aktuális árlistánkat és a különféle bővítési lehetőségek díjait!
A belépési díjak a hűségidő függvényében a következőképpen alakulhatnak:
 Hűségidő nélkül: 40.000 Ft
 12 hónap hűségidő: 20.000 Ft

Csomag ajánlataink:
Sávszélesség (Mbps)

10/10

20/20

30/30

40/40

Garantált sávszélesség
(Mbps)

8/8

16/16

24/24

32/32

Havidíj
(Ft/hó)

14.500

21.200

27.600

35.000

Fentiekben közölt áraink nettó árak, melyek az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t)
nem tartalmazzák.

Kiegészítő szolgáltatásaink:




Domain regisztráció és tárhely
E-mail szolgáltatások
Belső wifi hálózatok kiépítése és üzemeltetése
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